Nr kodu zdającego…………………

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

EGZAMIN
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O LICENCJĘ SYNDYKA
7 GRUDNIA 2015 r.
ZADANIE PROBLEMOWE
Pouczenie:
1. Praca jest kodowana. Numer kodu zdający wpisuje w prawym górnym rogu
na pierwszej stronie egzemplarza zadania problemowego i na każdej ze stron
pracy pisemnej.
2. Każdy zdający otrzymuje jeden egzemplarz zadania problemowego, zawarty
na 3 stronach.
3. Wykonanie zadania problemowego ocenia się w skali od 0 do 30 pkt.
Za pozytywny wynik za wykonanie zadania problemowego uznaje się
uzyskanie co najmniej 20 pkt.
4. Wykonanie zadania problemowego ocenia się według stanu prawnego na
dzień 7 grudnia 2015 r.
5. Czas na rozwiązanie zadania problemowego wynosi 180 minut.
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ZADANIE PROBLEMOWE
Sąd Rejonowy w W. postanowieniem z dnia 22 czerwca 2015 r. umorzył postępowanie
upadłościowe wobec Warix spółki z o. o. z siedzibą w W., prowadzone w celu likwidacji
majątku dłużnika. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło po ustaleniu, że pozostały w procesie
likwidacji majątek upadłego nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania
upadłościowego, a wierzyciele zobowiązani postanowieniem sędziego–komisarza nie złożyli
w wyznaczonym terminie zaliczki na te koszty.
Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego uprawomocniło się,
a syndyk w dalszym ciągu posiadał księgi, korespondencję i dokumenty dotyczące
przedsiębiorstwa spółki Warix. W masie upadłości pozostał majątek o podanej niżej wartości
szacunkowej, w postaci:
− niesprawnej koparko-ładowarki typu CAT - 1 000 złotych;
− dwóch używanych komputerów stacjonarnych, rok produkcji 2007 - 150 złotych
każdy;
− trzech używanych foteli biurowych - 100 złotych każdy;
− środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 1 000 złotych.

W dniu ogłoszenia upadłości członkami dwuosobowego zarządu spółki Warix byli
Stefan B. i Tomasz K., każdy z nich pozostawał uprawniony do jednoosobowej reprezentacji
spółki. Stefan B. ani Tomasz K. nie byli wspólnikami upadłej spółki. Po uprawomocnieniu się
postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego, syndyk ostatecznie wezwał ich do
odebrania majątku spółki oraz ksiąg, korespondencji i dokumentów zakreślając im stosowny
termin, który upłynął bezskutecznie.
Wyżej wymienieni w wyznaczonym terminie nie odebrali majątku od syndyka, nie
przejęli od niego ksiąg, korespondencji ani dokumentów dotyczących przedsiębiorstwa.
W odpowiedzi na wezwanie syndyka, Stefan B. powołał się na okoliczność, że kilka
miesięcy wcześniej uprawomocniło się orzeczenie sądu upadłościowego, którym orzeczono
wobec niego zakaz pełnienia przez 10 lat funkcji reprezentanta w spółce handlowej. Od tego
czasu nie wykonywał w upadłej spółce żadnych obowiązków związanych z pełnioną funkcją.
W tej sytuacji, zdaniem Stefana B., majątek spółki oraz księgi, korespondencja i dokumenty
dotyczące jej przedsiębiorstwa to już problem syndyka, który sam z wnioskiem o orzeczenie
zakazu wystąpił. Stefan B. podniósł także, iż nie jest wspólnikiem spółki, a zatem nie
przysługują mu żadne prawa do odebrania majątku Warix ani też nie ma takiego obowiązku.
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Natomiast

Tomasz

K.

poinformował

syndyka,

że

po

uprawomocnieniu

się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego funkcja syndyka wygasła
z mocy prawa i dlatego obecnie syndyk nie ma uprawnień, aby kierować jakiekolwiek
wezwania do członków zarządu spółki, wzywając ich do odbioru majątku, ksiąg,
korespondencji i dokumentów spółki.
Syndyk znalazł podmiot, który wyraził gotowość przechowania ksiąg, korespondencji
i dokumentów przedsiębiorstwa spółki za wynagrodzeniem 3 000 złotych.
Syndyk podejmował próby sprzedaży pozostałego ruchomego majątku upadłego,
ale okazały się one bezskuteczne. Jedyna oferta, jaką otrzymał, pochodziła od Wiesławy W.
i dotyczyła nabycia pozostałego ruchomego majątku upadłego za cenę łączną 1 500 złotych.
Oferta zawierała jednak warunek dostarczenia na koszt zbywcy wszystkich składników tego
majątku do magazynu nabywcy oddalonego o 300 km od miejsca ich przechowywania.
Syndyk ustalił, że koszt tego transportu wyniesie 900 złotych, koszt ewentualnego zniszczenia
ruchomego majątku pozostałego po umorzeniu postępowania to 800 złotych, a przywrócenie
koparko-ładowarki typu CAT do stanu używalności jest niemożliwe.
ZADANIE DLA ZDAJĄCEGO
Zostałeś/aś

powołany/a

do

pełnienia

funkcji

syndyka

masy

upadłości

w postępowaniu upadłościowym Warix sp. z o. o. z siedzibą w W.
1.

Proszę wyjaśnić, czy syndykowi przysługuje prawo zarządu i dokonywania czynności
rozporządzających majątkiem upadłego po prawomocnym umorzeniu postępowania
upadłościowego oraz podać w tym zakresie prawne uzasadnienie.

2.

Proszę wskazać i uzasadnić, czy i jakie działania powinien podjąć syndyk w stosunku do
ruchomego majątku pozostałego po umorzeniu postępowania upadłościowego oraz
w jaki sposób powinien rozwiązać problem ksiąg, korespondencji i dokumentów spółki,
znajdujących się nadal w jego posiadaniu. Jeżeli uznasz, że syndyk powinien wystąpić
ze stosownymi wnioskami (wnioskiem) do sędziego – komisarza, sporządź takie wnioski
(wniosek), zachowując wymogi formalne pisma procesowego, podając dane oraz
uzasadnienie niezbędne do rozstrzygnięcia.
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